
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oznámenie o doplnení Koncesnej dokumentácie a o vykonanej úprave dátumov  
 
Verejný obstarávateľ: 
Názov:  Fakultná nemocnica Trenčín 
Sídlo:  Legionárska 28, 911 71 Trenčín 
IČO:  00610470 
 
Identifikácia koncesie:  
Názov:  Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne 
Vyhlásená: Výzvou na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie o koncesii zo dňa 

27.10.2017 na profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa a 
Informáciou o zadávaní podlimitnej koncesie vo Vestníku č. 212/2017 zo dňa 27.10.2017 pod 
sp. zn. 15196-KPS a na webovom sídle verejného obstarávateľa  

 
 
Na základe Žiadosti o vysvetlenie koncesnej dokumentácie, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi zo 
strany záujemcu dňa 16.11.2017, verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti oznamuje 
vysvetlenie, tak ako je uvedené ďalej v tomto oznámení. 
 
Otázka zo strany záujemcu: 
 
V koncesnej dokumentácií k vyššie uvedenej zákazke sa na strane 52 nachádza odkaz na Prílohu č. 7 s názvom 
Koncesná dokumentácia, pričom dokumenty zverejnené v profile na stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/894441 túto prílohu neobsahujú. 
 
Týmto Vás žiadame o poskytnutie Prílohy č. 7 koncesnej dokumentácie. 
 
 
V koncesnej dokumentácií k vyššie uvedenej zákazke sa na strane 53 nachádza odkaz na Prílohu č. 8 s názvom 
Zoznam odberných miest, pričom dokumenty zverejnené v profile na stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/894441 túto prílohu neobsahujú. 
 
Týmto Vás žiadame o poskytnutie Prílohy č. 8 koncesnej dokumentácie Zoznam odberných miest. 
 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Týmto poskytujeme zverejnením na profile https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/894441: 
 
Prílohu č. 7 koncesnej dokumentácie 
Prílohu č. 8 Zoznam odberných miest 
 
Zároveň Vám týmto oznamujeme, nakoľko došlo zo strany verejného obstarávateľa k administratívnej chybe, tým 
že nezverejnil predmetné prílohy ako súčasť koncesnej dokumentácie a  vysvetlením verejný obstarávateľ doplnil 
chýbajúce prílohy č. 7 a č. 8 koncesnej dokumentácie na profil verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ 
týmto vysvetlením predlžuje Lehotu na predkladanie návrhov, pričom v súvislosti s uvedením vykonáva úpravu 
údajov (dátumov) v poskytnutej dokumentácii nasledovne: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/894441
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/894441
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/894441


   
 

 
 
 
Bod 14 Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie o koncesii zverejnenej na 
profile verejného obstarávateľa dňa 27.10.2017 upravuje nasledovne: 
 
Namiesto: 
LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 

do 18/12/2017 do 12:00 hod. 
  
Má byť: 
LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 

do 08/01/2018 do 12:00 hod. 
 
Bod 15 Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie o koncesii zverejnenej na 
profile verejného obstarávateľa dňa 27.10.2017 upravuje nasledovne: 
 
Namiesto: 
TERMÍN OTVÁRANIA NÁVRHOV 

21/12/2017 o 13:00 hod.  
  
Má byť: 
TERMÍN OTVÁRANIA NÁVRHOV 

08/01/2018 o 13:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Marián Juruš v.r. 
         Generálny riaditeľ FN Trenčín 
 
 
 
 
 
 
 
         JUDr. Marek Šedík v.r. 
         Ekonomický riaditeľ FN Trenčín 


